
Frågeformulär för busiga familjer 

 

Om fotografen 
 
Hej!  
 
Jag älskar människor, och ser verkligen fram emot att träffa er!  
 
För att er upplevelse ska bli så bra som möjligt så har jag några frågor, men först några ord om 
hur jag jobbar. Ord jag aldrig säger är: “Titta på mig och le”, “Upp med hakan, in med magen”, 
“Det fixar sig i photoshop”. Jag jobbar med att visa vilka ni är, inte hur ni ser ut.  
 
Utöver det så gillar jag att äta god choklad, träffa härliga människor, och jag gör världens 
godaste rulltårta med lemoncurd och smörkräm. Mums.   
 
 
 



 

Om familjen 
 
Nu är det er tur o berätta:  
 
1. I vår familj ingår följande småfolk, vuxna och husdjur. De heter________ och är såhär många 
år ________ 
 
2. Om vår familj hade ett smeknamn så skulle det vara:  
 
3. En helgdag för oss ser ut såhär: 
 
4. Det här tycker våra barn om (berätta mer om vilka de är, deras intressen och annat som är 
unikt med dem): 
 
5. I vår familj tycker vi om att leka följande lekar:  
 
6. Vänner och familj skulle beskriva vår familj så här: 



 
7. Fast vi tycker att vi är familjen som är så här: 
 
8. När vår familj har fredagsmys (eller lördagsmys för den delen) händer det att vi gärna äter 
något gott fika, snacks eller godis. Det här är våra favoriter:  
 

 



Om fotograferingen 
 
 
9. Har ni upplevt en familjefotografering tidigare?  
 
Om JA:  
Det här tyckte vi var roligast/bäst vid tidigare tillfällen: 
Detta gillade vi inte: 
 
Om NEJ:  
Det här ser vi mest fram emot med vår första familjefotografering:  
Om vi hade farhågor så skulle det va detta:  
 
10. Vi hoppas att våra barn kommer att minnas vår familj så här om 20-30 år: 
 
11. Vi känner att du är rätt fotograf för oss därför att:  
 



12. Vi vill ha vår fotografering på denna plats (hemma, utomhus,  
specifikt ställe): 
 
för att:  
 
13. Något annat du behöver veta om oss är (kan t ex vara allergier, hinder, rädslor, eller annat). 
 



Efter fotograferingen 
 
13. Fotograferingen i sig är bara halva vägen, det roligaste kommer efteråt - att hjälpa er att leva 
med era bilder! Jag lägger upp bilderna för er i ett webgalleri och hjälper er gärna via tex skype 
med att välja bland alla ögonblick och att planera utefter vad som passar er bäst för er familj, ert 
hem och er budget.  
 
14. För att hjälpa er på bästa sätt så får ni jättegärna berätta om ni har ett slutmål för era bilder, 
och vad det är  
 
15. Vi vill gärna leva med våra ögonblick och detta är saker vi kan tänkas vara intresserade av  

 

☐ Fotobok/album  

☐ Förstoringar till mor- och farföräldrar  

☐ Digitala filer  

☐ Bilder på väggen i någon form  
 
16. Berätta gärna lite om er hem och om ni har någon speciell stil i ert hem! Kanske Luftigt och 
ljust, designat eller kreativt kaos?  



 
Tack för era svar! Jag ser fram emot att få träffa er och avslutar med att skicka med några ord 
och tips på vägen. När vi ses så är det viktigare än något annat att ni kommer till vår 
fotografering med inställningen att fotograferingen är ett öppet spännande blad, att vi ska ha 
roligt och kanske leka lite. Räkna med lek, skratt och kramar och förbered alla på det!  
 
Några enkla tips! 
- Klä er bekvämt, i färger som ni vill se på väggarna i ert hem.  
- Ät innan. Lågt blodsocker är inte kul för varken barn eller vuxna.  
- Muta inte era barn. Fotografen har full koll på läget – lovar!  
- Ha roligt. Lek med familjens barn så sköter vi resten. 

 
 

 


